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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: РАМАН, ТРЫЛОГІЯ, ЦЫКЛ, КАНФЛІКТ, 

НАЦЫЯНАЛЬНАЕ, УНІВЕРСАЛЬНАЕ, ІНДЗЕЙСКАЕ АДРАДЖЭННЕ, 

НАРАТЫЎ, ПРАБЛЕМА СПРАВЯДЛІВАСЦІ, МІФАЛАГІЗМ. 

Мэта даследавання: вызначэнне нацыянальных і ўніверсальных 

характарыстык у раманах Луізы Карэн Эрдрыч цыклу «Трылогія 

справядлівасці» («Нашэсце галубоў», «Круглы дом» і «ЛаРоўз»). 

Аб’ект даследавання: раманы Л. Эрдрыч «Нашэсце галубоў», 

«Круглы дом» і «ЛаРоўз». 

Прадмет даследавання: нацыянальныя і ўніверсальныя 

характарыстыкі раманаў цыклу «Трылогія справядлівасці»). 

Актуальнасць даследавання раманаў «Трылогіі Справядлівасці» 

абумоўлена найперш тым, што літаратура амерыканскіх індзейцаў, у тым 

ліку творчасць Л. Эрдрыч як адной з найбольш уплывовых прадстаўніц 

галіны, ѐсць прыкметнай і самабытнай з’явай сучаснага літаратурнага 

працэсу. Раманы цыклу «Трылогія справядлівасці» дазваляюць 

ахарактарызаваць не толькі творчасць аўтаркі апошніх дзесяцігоддзяў, але 

і спецыфіку літаратуры карэнных амерыканцаў на сучасным этапе.  

Навуковая навізна дысертацыйнага даследавання палягае ў тым, 

што раманы цыклу «Трылогія справядлівасці» ўпершыню разглядаюцца з 

пункту гледжання суадносінаў нацыянальных і ўніверсальных 

характарыстык. 

Атрыманыя вынікі: быў даследаваны сацыяльна-культурны 

кантэкст новай індзейскай літаратуры ХХ ст., вылучаны яе асноўныя 

нацыянальныя і ўніверсальныя характарыстыкі, ахарактарызаваны 

аўтабіяграфізм як адзін фактараў яе фарміравання; акрэслены мастацкі 

метад і праблемнае поле творчасці Л. Эрдрыч; апісана сістэма 

інтэртэкстуальных сувязяў, праблемнае поле і ідэйны план раманаў 

Л. Эрдрыч цыклу «Трылогія справядлівасці», вызначаны суадносіны 

нацыянальных і ўніверсальных характарыстык раманаў цыклу. 

Практычнае значэнне: вынікі працы могуць быць выкарыстаны для 

стварэння вучэбна-метадычных матэрыялаў, адрасаваных студэнтам і 

магістрантам ВНУ.  

Структура работы ўключае Уводзіны, тры раздзелы і Заключэнне. 

Колькасць старонак работы: 52. Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных 

крыніц: 42.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: РОМАН, ТРИЛОГИЯ, ЦИКЛ, КОНФЛИКТ, 

НАЦИОНАЛЬНОЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ИНДЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, 

НАРРАТИВ, ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ, МИФОЛОГИЗМ. 

Цель исследования: определение национальных и универсальных 

характеистик в романах Луизы Карен Эрдрич цикла «Трилогия 

справедливости». 

Объект исследования: романы Л. Эрдрич «Нашествие голубей», 

«Круглый дом» и «ЛаРоуз». 

Предмет исследования: национальные и универсальные 

характеристики романов цикла «Трилогия справедливости». 

Актуальность исследования романов «Трилогии Справедливости» 

обусловлено прежде всего тем, что литература американских индейцев, в 

том числе творчество Л. Эрдрич как одной из наиболее влиятельных ее 

представительниц, является примечательным явлением современного 

литературного процесса. Романы цикла «Трилогия справедливости» 

позволяют охарактеризовать не только творчество авторки последних 

десятилетий, но и специфику современной литературы коренных 

американцев. 

Научная новизна исследования заключается в том, что романы 

цикла «Трилогия справедливости» впервые рассматриваются с точки 

зрения соотношения национальных и универсальных характеристик. 

Полученные результаты: был исследован социально-культурный 

контекст новой индейской литературы ХХ в., выделены ее основные 

национальные и универсальные характеристики, охарактеризован 

автобиографизм как один из факторов ее формирования; очерчены 

художественный метод и проблемное поле творчества Л. Эрдрич; описана 

система интертекстуальных связей, проблемное поле и идейный план 

романов цикла «Трилогия справедливости», определено соотношение 

национальных и универсальных характеристик романов цикла.  

Практическая значимость: результаты работы могут быть 

использованы для создания учебно-методических материалов для 

студентов и магистрантов ВУЗов.  

Структура работы включает Введение, три главы и Заключение. 

Количество страниц работы: 52. Количество использованных 

библиографических источников: 42. 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

 

Key words: NOVEL, TRILOGY, CYCLES, CONFLICT, NATIONAL, 

UNIVERSAL, NATIVE AMERICAN RENAISSANCE, NARRATIVE, 

PROBLEM OF JUSTICE, MYTHOLOGISM. 

The purpose of the study is to identify national and universal 

characteristics of the «Justice trilogy» novels («The Plague of Doves», «The 

Round House», and «LaRose») by Louise Karen Erdrich. 

The object of the study: novels «The Plague of Doves», «The Round 

House», and «LaRose» by Louise Erdrich. 

The subject of the study: philosophical and ethical problems of the 

novel. 

The relevance of the study of the «Justice trilogy» novels is attributable 

mainly to the fact that Native American literature, including the works by 

Louise Erdrich as one of the most recognized authors in the field, is a 

remarkable phenomenon of the current literary process. Thus, not only can the 

Louise Erdrich’s work over the past decades be characterized based on the 

«Justice trilogy» novels, but also a special nature of contemporary Native 

American literature. 

Scientific novelty of the study is due to the fact the «Justice trilogy» 

novels are reviewed in terms of the ratio between national and universal 

characteristics. 

The results obtained: the socio-cultural context of the XXth century new 

Indian literature has been defined, as well as its main national and universal 

characteristics, autobiographism has been characterized as one of its tools; the 

artistic tools and problematics revealed in the works by Louise Erdrich have 

been outlined; the intertextuality, the ideology and the problematics of the 

«Justice trilogy» novels have been described, the ratio of national and universal 

characteristics of the trilogy has been defined. 

Practical significance: the results obtained can be applied in developing 

training materials for BA and MA programs. 

The structure of the master's thesis: The thesis consists of an 

introduction, three chapters and a conclusion. Total work volume is 52 pages of 

printed text. The list of the cited sources includes 42 items.  

 

 


